
PREZYDENT MIASTA T-ODZI
znak: DSS-OSR-1I.6 1 3 1.572.2018.AJ N,6d2,dma2L06.2018 r,

DECYZJA NR ZZ1566118

Dzialajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca \960 r, - Kodeks
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U.22017 poz. 1257,2 2018 r, poz.
146,650)zwanegodalejwskr6cieKpaorazart.83ust. l,art.83aust. 1,2a,arl.83cust. 1,3i
4, art.83d ust. 1,2 i 4, art. 86 ust, I pkt 5, 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zmianami), zwanej dalej w skr6cie
uoop po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zieleni Miejskiej w tr odzi zls przy ul.
Konstantynowskiej 8/ 1 0 (pismo znak : ZZM.W ZM.ZT . 5 0 L9 .20 18. BW)

orzeka

1. Zerwoli( Zaruqdowr Zieleni Miejskiej w Lodzi na usunigcie I szt. drzewa, rosn4cego na
terenie pasa drogowego ul. Wojska Polskiego przy posesji nr 188 (na granicy dzialek
ewidencyjnych nr 24718 i 24719 w obrEbie B-52) w tr-odzi, wymienionego w Tabeli nr 1.

Wykaz drzewa do usuniEcia,bez pobrania oplaty ztego tytulu.

Lokalizacja drzewa objEtego zezwoleniem okreSlona zostala w za\qczniku nr
stanowi4cym szkic mapy.

do decyzji,

2, Uza,leLni( wydanie zezwolema na usunigcie drzewa wymienionego w pkt 1 od zastqpienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci I szt. drzewa, wymienionego w tabeli nr 2.

bela w kaz asada nr n zen zas h

L.p. Gatunek
IloSd

nasadzef
szt.

Parametry nasadzefi:
Obw6d pnia /w cm/ na

wvsokoSci 100 cm

1

Drzewa iglaste: sosna czarna,
Swierk pospolity, serbski lub kluj4cy,

j odta kalifornij ska, Drzew a I i6c iaste : jarz4b
pospolity lub szwedzki, wi6nia ozdobna, 9169
dwuszyjkowy, klon zwy czajny, grab, robinia

akaciowa. wiaz. lioa. buk. dab lubbrzoza

I szt. ponad 1 5 cm

Nowe nasadzenie nale?y wykonac na terenie pasa drogowego ul. Wojska Polskiego
w \'odzi lub na terenach bqd4cych w zasobach Miasta pozostaj4cych w administrowaniu
Zarz4du Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlowy rozwoj nowej sadzonki.
Planowane miejsce nasadzeti nie mo2e kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastrukturq
techniczna.
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abela nr Wykaz drzew do usu ta

Lp. Gatunek
Obwrid pnia
drzewa lcml

P rzy czy na us unigcia d rzew

Topola wloska 214
Drzewo jest obumarte, nie rokuje szans na wznowienie

wegetacJl.



3. Ustalid nastEpuj4ce, kot'tcowe terminy rcaltzacji zezwolenia:
. usuniQcie drzewa wymienionego w punkcie ff I sentbncji moze nastqlii

w terminie do korica czerwca 2019 r.;
. wprowadzeme nasadzenia zamiermego, o kt6rych mowa w punkcie nr 2 sentencji

powinno nast4pii w terminie do korica erudnia 2019 r.:

4. Zobowi4za( Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwoleme o wykonaniu nasadzenia zastqpczego, o ktorym mowa w punkcie 2 sentencji
w terminie do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie
Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych

UrzEdu Miasta Lodzi wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi o wydanie
zezwolenia na usunigcie i szt. drzewa, rosnqcego na terenie pasa drogowego ul. Wojska
Polskiego przy posesji nr 1 88 (na granicy dziatek ewidencyjnych nr 24718 i 24719 w obrqbie
B-52) w tr'odz| W uzasadnieniu podano, ze topola wloska jest sucha oraz posiada podluzne
pgkniEcie pnia.

Podstawg materialnoprawn4 rozpatzenia przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
zawatte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawartajest zasada,
ze usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moZe nast4pii po uzyskaniu
zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq wlaSciciela
nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych rnowa w art. 49 $ 1 ustawy zdnia23 kwietnia
1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. rJ. z 2018 r. poz. 1025 z poln. zm.) - jeaelt
drzewo, bqd2l<rzew zagraLaj4tymurzqdzeniom. W my5l art. 83a ust.l uoop. zezwolenie na
usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wydaje w pierwszej instancji w6jt,
burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku gdy
zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoSci wpisanej do rejestru zabyk6w
- woj ew6dzki konserwator zabl'tk6w.

, W przedmiotowej sprawie wniosek zl.oLyl wtradaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka nie
nale|y do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obligatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolema na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawieral: imiE, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo o6wiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdzeh, o kt6rych mowa
w art. 49$ 1 Kodeksu cyvilnego, zgodE wla6ciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwe
gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na wysokoSci 130 ch,
a w przypadku gdy na tej wysoko$ci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego z tych pni,
b) nie posiada Wra2nte wydzielonego pnia - podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony
drzewa. WielkoSi powierzchnt, zkt6rej zostanie usuniqty krzew, miejsce, przyczyne, termin
zamierzonego usuniEcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniqcie wynika z celu
zwiqzanego zprowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez
projektanta posiadaj4cego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie
z ustawq z dnta 7 hpca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usltuowanie drzewa
w odniesieniu do granic nieruchomo6ci i obiekt6w budowlanych istniejqcych lub
projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeri zastgpczych, stanowiecych
kompensacjE przyrodnrczqza usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa
lub, ktzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu zagospodarowania
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nieruchomoSci. Decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienid warunk6w realizacji przedsiEwziqcia w zakresie oddziaiywania na obszar Natura
2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4c e zakazom
okreSlonymwaft.51 ust. I pkt l-4i 10 orazwart.52ust. I pkt r,3,7,8,12,73,15 je2elizostalo
wydane.

Po zapoznaniu siq ze zlolonq dokumentacj4 w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
\vYznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenra czynnoSci urzgdolvych. W irakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, zweryfikowano dlstEpnoS6 miejsc do
nasadzef zamiennych oraz okreslono cechy usuwanych drzew - ich warto'ic prtyrodnicr4
w tym rozmiat drzew, funkcjq jakq pelni4 w ekosystemie, wartoSi kulturow4 walory
krajobrazowe i lokalizacj g.

W terenie stwierdzono, ze topola wloska jest obumarla i nie rokuje szans na
wznowienie wegetacji. Drzewo w chwili obecnej stanowi zagro2enie bezpieczenstwa ludzi,
mienia oraz ruchu drogowego. Rozpoznajqc sprawq i oceniajqc zasadnoSi przedlozonego
wniosku, udzielono zezwolenia na usuniEcie 1 szt. drzewa Wszazegolnionego w punkcie I
sentencji decyzji.

Zasad4 jest, 2e posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew.lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwoleniana usuniEcie drzew
lub krzew6w. Jakkolwiek treSi art, 86 ust, I uoop zakladawyjatki i tak nie naliczasiq oplat za
usunigcie: ,,1) drzew lub hrzew6w, na ktdrych usuniqcie nie jest wymagane zezwolenie,.
2) drzew lilb lcrzewfw, na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenuolenie na cele
nienuiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub lcrzew6w, jezeli
usunipcie jest a'uiqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici
wpisanei do reiestru zabytk6w; 4) drzew lub krzewdw, ktdre zagra2ajq bezpieczeristwu ludzi
lub mienia w istnieiqcych obiektach budowlanych lub funkc.joiowaniu ur)qdzen, o kt1rych
mowa w art' 49 ,f I Kodeksu cywilnego; 5) drzew lub lrrzew|w, kt6re zagrazaiq
bezpieczeristwu ruchu drogowego tub kolejowt go albo bezpieczeristwu ieglugi, 6) drzew lub
lcrzew'w w nviqzku z przebudowq drdg publicznych lub tinii kolejowychl zl arrur, kt1rych
obw6d pnia mierzony na wysokoici 130 cm nie przekracza; a) 75 cm -w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczainego, klonu jesionolistnego, klonu sreb-rzystego, robinii
akaciowei oraz platanu klonolistnego, b) 50 cm - w przypadku pozostatych gitunk1w drzew -w celu przTnurdcenia grunt6w nieuzytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego
uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreilonym \u mi"eiscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zigospodariwania
terenu| 8) lcrzew|w, ktdrych wiek nie przekracza 25 tat, w celu prry*i1rrnia grunt1w
nieuzytkowanych do uiytkowania rolniczego tub do innego uzytkowania zgodnegoz przeznaczeniem terenu, okreilonym w miejscowym planie zagospodaroyiiio
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terinu,.9) drzew lub
krzew6w w a,uiqzku z zabiegami pietqgnacyjnymi drzew lub krzew6v) na terenach zieleni;
10) drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokuiq szansy na przezycrc, z przyczyn
niezale2nych od posiadacza nieruchomoici; t t) topoli o obwodzie' pnia mierzonym na
wysokoici I30 cm wynoszqcym powyiej I00 cm, nienalezqcych do gatuni|w rodzimych, je1eli
zostanq zastqpione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk1w;
l2) drzew lub krzew6w, je2eli usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, zwierzqt i grzybdw
objqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych; t 3) drzew lub lcrzew6w
z grobli staw6w rybiych; 14) drzew lub krzew6w, je2eli usuniqcie jest nuicpane z regulacjqi utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzr, ,oary""i
slu2qcych ksztaltowaniu zasobdw wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie
niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzefi; 15) drzew lub lcrzew,w usuwanych
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z terenu poligondw lub placdw twiczeri, slu2qcych obronnoici panstwa. 2, W przypadkach,
o kt1rych mowa w ust, l, jeheli wydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu zostalo
uzcile2nione od przesadzenia tego drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych,
a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowaly zywotnoici po 3 latach od
dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie
nasadzeit zastqpczych, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zaleinych od posiadacza
nieruchomolci, organ wlaiciwy do wydania zenuolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu
naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqltczych. Przepisy
art. B3c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio, 3, W przypadku niewykonania
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenttoleniem na usuniqcie drzewa
lub krzewu, stosuje siq przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administacji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z v'ryjqtkrem zwiqzanym z zaistnieniem,
dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniEcia' stanowi zagroaenie
bezpieczehstwa os6b, mienia oraz ruchu drogowego, po drugie jest obumarle lub zamiercjqce
i nie rokuje szansy na wznowienie wegetacji. Wobec povtryZszego zezwolenia na usunigcie
ww. drzewa udzielono bez pobrania oplaty ztego tytulu, zgodnie zart.86 ust. 1 pkt 5 i 10

ustawy z dnra 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt,'. ,,art. 86 ust, l. Nie nalicza siq
oplat za usuniqcie: pkt 5) drzew lub lcrzewdw, kt6re zagraLajq bezpieczensfwu ruchu
drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwa 2eglugi; pkt l0) drzew lub lvzbw6w, kt6re
obumarly lub nie rokujq szansy na przeiycie, z przyczyn niezale2nych od posiadacza
nieruchomoici. "

. JednoczeSnie, bior4c pod uwagq art. 83c ust, 3 i art. 83d ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, cyl.i ,,art, 83 c ust. 3. Wydanie zenuolenia na usuniqcie drzewq lub lcrzewu moze
byt uzaleinione od okreflenia przez organ nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego
drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2, W przypadku uzaleznienia wydania zenttolenia na
usuniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeri zastqpczych, zezwolenie to okreila
dodatkowo: l) miejsce nasadzeri; 2) liczbq drzew lub wielkoi1 powierzchni l<rzewdw; 3)

minimalny obw6d pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek krzew6w; 4) gatunek
lub odmianq drzew lub lvzew6w; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin zlo1enia
informacji o wykonaniu nasadzen", zezwolenie na usuniqcie topoli wloskiej zostato
uzaleZnione od spetrnienia warunkow, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzji, w terminie
okreSlonym w podpunkcie 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubyku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony leLy, by zakupiony materiai nasadzeniowy byt jak
najlepszej jako6ci oraz zostal, objqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanie
wegetacji.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust.
1 ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyl: "Organ wlaiciwy'do wydania
zenuolenia na usuniqcie drzewa lub l<rzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin
w zakresie wystepowania w ich obrqbie gatunk6w chronionych".

Bior4c ponilsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Przed przyst4pieniem do usuniEcia drzewa objEtego niniejszym zezwoleniem, prosimy
o zapoznanie siq z informacj4dodatkow4w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony zwierzqt,
zawartew zaNEcznikunr 2 do decyzji.
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Pouczenie:
l. W odniesieniu do drzewa wymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego

ptzewidziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji d,-ecyzji, a posadzone
drzewo nie zachowalo zy'wotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu 

-wskazanego 
w

punkcie 2 sentencji decyzji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale1nych od
posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drod ze decyzji obowi4zek
wykonania nasadzefi zastgpczych. W przypadku niewykonania nasadzeri zastEpczych
zgodnie z zezwoleniem, bqd4 mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop,

2. UsuniEcie drzewa poza terminem okreslonym w punk:ie 3 ppkt I sentencji decyzji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o ktorym mowa w aft. 8g ust. I pkt-1
uoop' polegaj4cy na usuniqciu drzew bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podstawp
do wymierzenia administracyjnej kary pienigznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty zi
usuniqcie drzew.

3 ' Niniej sza decyzja wygasa w przypadku nieusuniq cia drzewa w terminie okreslonym w pkt
3 ppkt 1 sentencji decyzji.

4. Zobowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta tr odzi o
dokonaniu nowych nasadzefi ma na celu umozliwienie stwierdzen ia, ze strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5' Uzyskanie zezwolenia na usunipcie drzewa nie zwalnia z obowiqzku i odpowiedzialnoSci
karnej za nieprzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikajqcych z p.r.pir6* og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczegolnosci tikutu niszczenia
gniazd i schronieri zwierzqt objEtych ochronq prawnq oraz humanitarnego traktowania
zwienqt dzikich.

6' Od niniejszej decyzji przysluguie stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N'odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta \,odzi,
dzialaj4cego z upowaZnienia Prezydenta Miasta tr-odzi,w terminie ia Oni od daty jej
otrrymania.

Zalaczniki:
l. Szkic mapy z lokalizacj4 drzewa do usunipcta.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierz4t.

Otrzymu ia:
1. Zarzqd Zielent Miejskiej

9 4 -3 03 1,6d2, ul. Konstantynowska g/ I 0
2, ala

Zwolniono z oplafy skarbowei.
Podstawa: ustawazdnial6listopada2006r ooplacieskarbowe.j (ednolitytekst: Dz, rJ.22017r.po2.624, 1273,152g,1 543, 1566)
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